STIKES WIDYAGAMA HUSADA
STANDAR MUTU
SISTEM PENGELOLAAN

No. Dok.

: 11/SM.LPM/2016

Revisi

:2

Berlaku Sejak
Halaman

: 30 Maret 2016
: 1-3

1. Visi, MisidanTujuan STIKES
a. VISI
Sebagai Perguruan Tinggi Ilmu Kesehatan yang terdepan, profesional dan inovatif
b. MISI
1) Menghasilkan lulusan yang amanah, religius, kreatif dan terampil
2) Menjadi rujukan masyarakatdi bidang kesehatan
3) Meningkatkan penelitian kesehatan yang aplikatif dan bermanfaat bagi
masyarakat
4) Mengembangkan kewirausahaan sebagai bekal kemandirian
c. TUJUAN
Mendidik tenaga profesional dan ahli di bidang pelayanan kesehatan, terampil
dalam: melaksanakan pekerjaan task skill, mengelola pekerjaan task management
skill, mengelola kemungkinan kejadian dalam pekerjaan contingency management
skill

2. Rasionalisasi
Sistem pengelolaan harus secara efektif dan efisien melaksanakan fungsi-fungsi
perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengarahan, dan pengawasan.

3. SubjekPenanggungJawabPemenuhanStandar
a. Ketuadan Wakil Ketua STIKES WidyagamaHusada
b. Ketua Program Studi
c. KepalaLembagaPenjaminanMutu
d. Kabag Administrasi Umum

4. Definisi Istilah
Sistem pengelolaan adalah hal yang dikembangkan

yang dapat menjamin

berkembangnya kebebasan akademis dan otonomi keilmuan pada program studi,
serta mendorong kemandirian dalam pengelolaan akademik, operasional, personalia,
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keuangan dan seluruh sumber daya yang diperlukan untuk meraih keunggulan mutu
yang diharapkan. Untuk itu program studi

memiliki perencanaan yang matang,

struktur organisasi dengan organ, tugas pokok dan fungsi serta personil yang sesuai,
program pengembangan staf yang operasional, dilengkapi dengan berbagai
pedoman dan manual yang dapat mengarahkan dan mengatur program studi, serta
sistem pengawasan, monitoring dan evaluasi yang kuat dan transparan.

5. PernyataanStandar
a. Keberadaan sistem penjaminan mutu internal yang lengkap dengan kriteria dan
instrumen penilaian serta pemakaiannya untuk mengukur kinerja setiap unit
kerja, serta diseminasi hasilnya
b. Penerapan sistem penjaminan mutu dan pelaksanaannya
c. Keberadaan sistem audit mutu internal yang lengkap dengan kriteria dan
instrumen penilaian serta pemakaiannya untuk mengukur kinerja PT
d. Sistem monitoring dan evaluasi implementasi penjaminan mutu serta tindak
lanjutnya.

6. Strategi Pemenuhan Standar
a. Menjalankan sistem pengelolaan fungsional dan operasional yang efektif sesuai
dengan prosedur operasi baku dan didukung oleh sistem dokumentasi yang
lengkap.
b. Rasio jumlah calon mahasiswa Program Studi yang ikut seleksi terhadap daya
tampung : >3.
c. Rasio jumlah mahasiswa baru yang melakukan registrasi terhadap calon
mahasiswa baru yang lulus seleksi : > 9%.
d. Rasio jumlah mahasiswa yang baru transfer terhadap jumlah mahasiswa baru <
0.25.
e. Terpenuhinya dalam menjalankan sistem pengelolaan fungsional dan operasional
yang efektif sesuai dengan prosedur operasi baku dan didukung oleh sistem
dokumentasi yang lengkap.
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f. Terpenuhinya Rasio jumlah calon mahasiswa Program Studi yang ikut seleksi
terhadap daya tampung : >3.
g. Terpenuhinya Rasio jumlah mahasiswa baru yang melakukan registrasi terhadap
calon mahasiswa baru yang lulus seleksi : > 9%.
h. Terpenuhinya Rasio jumlah mahasiswa yang baru transfer terhadap jumlah
mahasiswa baru < 0.25.

7. Indikator
8. Dokumen Terkait
a.
b.
c.
d.
e.

Statuta
OTK
Pedoman Penjaminan Mutu Akademik
Kode Etik Dosen, Mahasiswa dan Tenaga Kependidikan
Dokumen Peraturan Penerimaan Mahasiswa Baru

9. Referensi
a. PP No 19 Tahun 2005 tentangStandar Nasional Pendidikan
b. Statuta STIKES WidyagamaHusadaTahun 2016
c. OTK STIKES WidyagamaHusadaTahun 2016
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